الدليل اإلرشادي للوقاية من العدوى التنفسية في البيئة الجامعية
❖ تمهـيد..
تتشارك العدوى التنفسية كالنفلونزا وفيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق الوسط التنفسية والتي
ظهرت في الجزيرة العربية عام  2012وفيروس كورونا الجديد  2019-nCoVالذي ظهر في جمهورية
الصين الشعبية في طريقة النتقال ووسائل الوقاية ،كما تساهم التدابير الوقائية التالية في تقليل خطر الصابة
بهذه المراض.
❖ الفئة المستهدفة من هذا الدليل:
يستهدف هذا الدليل كوادر المنشآت الجامعية  ،حيث يقضي الطلبة وقت طويل في الجامعة وتتميز بعض
الجامعات بإحتوائها على مستشفيات ومراكز عالجية خاصة بها وتضم كوادر صحية ضمن طاقمها .
❖ اإلجراءات الوقائية التي ينصح بإتباعها في المنشآت التعليمية:
 -1توعية العاملين والطالب كافة بماهية المرض وطرق انتقاله ووسائل الوقاية الالزم اتباعها.
يتم تكليف قسم التوعية في المستشفى أو كليات الطب والعلوم الصحية أو ما يماثلها بالقيام بالتوعية الصحية
لطالب الجامعة وموظفيها على النحو التالي:
 نشر الرسائل التوعوية عن طريق وسائل التواصل الداخلي بين الكادر التعليمي والطالب مع أهميةالعتماد على المصادر الرسمية للمعلومة ( وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من المراض
ومكافحتها)*.
 تخصيص بعض المحاضرات والندوات العلمية ببث محتوى علمي يناسب المتلقي عن العدوىالتنفسية وكيفية الوقاية منها والممارسات الصحيحة للعناية والنظافة الشخصية.
 نشر وسائط التوعية كالملصقات والمنشورات التوعوية في مناطق التجمع في الجامعات والمواقعالرسمية لها لحث الطالب والمعلمين على غسل اليدي واتباع آداب السعال والعطاس.
 توعية طالب الجامعة والعاملين فيها بالجراءات الوقائية من المراض التنفسية نظريا وعملياوحثهم على اتباعها.
 محاربة الشاعات والمعلومات الخاطئة عن طريق الطباء والعلماء من منسوبي الجامعات وحثالمجتمع بالرجوع الى مصادر المعلومات المعتمدة المذكورة آنفا.
 توعية الكادر الصحي بالمنشآت الصحية التابعة للجامعات بآليات االبالغ وكيفية التعامل معالمراجعيين الذين يعانون من أعراض تنفسية.
 نشر ثقافة استخدام عبوات المطهر الكحولي لأليدي خالل أوقات الدوام بطريقة صحيحة بينالطالب والعاملين.
 التوعية بأهمية التطعيم بلقاح االنفلونزا الموسمية للطلبة والعاملين بالجامعة . التوعية بأهمية مراجعة الطبيب في حال ظهور العراض التنفسية (إرتفاع بدرجة الحرارة معكحة أو ضيق في التنفس )
 -2توفير مطهرات األيدي والصابون في كافة الجامعات:
 التأكد من توفر صابون اليدي في دورات المياه في الجامعات. -التأكد من توفر المطهرات وإستخدامها حسب طريقة االستخدام الموضحة على المنتج.

 -3االلتزام الصارم بتطهير األسطح البيئية بشكل روتيني بمطهرات معتمدة من وزارة الصحة مثل
مركبات األمونيوم الرباعية.
 الحرص على تطهير الماكن العامة ودورات المياه التي يرتادها الطالب مع التركيز على الماكنالتي يكثر إحتمالية التالمس فيها كمقابض البواب وطاوالت الطعام ومساند المقاعد ومفاتيح
المصاعد وخالفه بشكل دوري.
 -4التهوية الجيدة للجامعات:
 الحرص على تهوية الفصول الدراسية وأماكن التجمع بشكل جيد ويفضل استخدام التهويةالطبيعية.
 -5متابعة الكادر الصحي للتحديثات الخاصة باألمراض التنفسية
على الكادر الصحي ومسؤولي مكافحة العدوى والصحة العامة بالمنشآت الصحية متابعة تحديثات الدلة
الخاصة بالمراض المعدية وتعميمها على الكادر الصحي و االلتزام بالبالغ عن أي مرض معدي حسب
السياسات المتبعة في نظام البالغ عن المراض المعدية .
 -6االجراءات العالجية للطالب و متابعة المخالطين
في حال تحويل أحد الطلبة الى المرفق الصحي الخاص بالمنشأة التعليمية أو تم إكتشاف حالة خارج
الجامعة يتم التنسيق بين المنشئات الصحية و إدارات الصحة العامة بالمناطق وذلك لتباع ما يلي:
 تحديث حالة المريض في نظام البالغ اللكتروني (حصن ) . المساهمة في حصر المخالطين للطالب المريض وتزويد إدارة الصحة العامة بالقائمة. التأكيد على عدم حضور الطالب المريض للجامعة حتى شفائه وفي حال كانت الحالة مؤكدةلإلصابة بفيروس كرونا (متالزمة الشرق الوسط التنفسية أو فيروس كرونا المستجد) ال يسمح
للطالب بالعودة الى الجامعة حتى يتم فحصه وتزويده بتقرير طبي يفيد بانتهاء فترة العدوى.
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